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Why & How

Wat is energieneutraal?

Resultaten onderzoek gemeenten Drenthe

Hoe ga je het bereiken?

Hoe meet je het?

Waarom is deze transitie naar aardgasloos

belangrijk? 

Wat is je persoonlijke motivatie om met deze 

opgave aan de slag te gaan?

Wat is jouw rol binnen de gemeente t.o.v. de 

RES?

Wat zou je willen bereiken?

“Kunnen jullie gedragsexperimenten ontwikkelen 

waarmee inwoners gemotiveerd worden energie te 

besparen?”

- Waarom?

- Wie wil(len) dat?

- Wat zijn “gedragsexperimenten”?

“We streven naar een energieneutrale

provincie en hebben iedereen hiervoor nodig.”

1. Aansluiten bij wat er al is 

i.p.v. het neerzetten van 

iets geheel nieuws

2. Gedragsexperimenten 

vinden we leuk, maar het 

is niet de aangewezen 

methode om veel hh

energie te laten besparen.

3. Wat willen 

inwoners/stakeholders zelf? 
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1. Sociaal Netwerk Analyse (SNA) RES

- Zet jezelf in het midden

- Wie zijn erbij betrokken?

2. Wat zijn de belangen van deze partijen? (Waartoe zijn zij op 

aard?) + gemeente!

SNA & Belangenanalyse

3.   Quadruple Helix?

3. Staan ze positief/negatief tegenover een RES?

4. Hoe groot is hun belang bij de RES?

Hoog Laag

Positief -
-

-
-

Negatief -
-

-
-

SNA & Belangenanalyse

Groot zonnepanelenpark bij Harculo stuit 
op verzet omwonenden

,We zijn continu verrast'', zegt een verbolgen 

stichtingswoordvoerster Paulien Reitsma. Dat startte in 

december toen er een Energiegids door de gemeente werd 

gepresenteerd, waarin ook dit gebied werd genoemd als 

toekomstige locatie voor zonnepanelen en windmolens. We 
zijn daar als bewoners niet bij betrokken geweest

De gemeente zegde toe zorgvuldiger te zijn in de 

communicatie en ons eerder bij de plannen te betrekken. 

Maar tot onze grote verrassing hoorden wij een week of 

vier geleden dat er al een vergunningaanvraag wordt 
voorbereid voor dit grote zonnepark."

De Stentor, 24-05-2018

Teleurstelling =
Verwachtingen

Realiteit

3 cases:

- Netbeheerder wil wijk helpen met 

energiebesparing /opwek

- Gemeente wil een dorp helpen: aardgasvrij & 

energieneutraal

- Loppersum
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CBSSVan A naar Duurzaam CBSSVan A naar Duurzaam

Gedragsexperimenten: Energie besparen
 
 
 
50 koffers zijn op reis. De koffers reizen 
door heel Nederland en gaan van 
organisatie naar organisatie. Ze gaan 
door de handen van teams met namen als 
de Zuunige Stekkers, What’s on Watts 
off, ComInActie, de Wattjes, de 
MegaWattjes, de Hummers en “Schat, het 
is je krultang”. Al deze teams hebben een 
doel: Het speuren naar de grootste 
energieslurpers. 

44% doet mee
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1. 610 kWh/jaar (140 euro per jaar)

2. 485 kWh/jaar (112 euro)

3. 315 kWh/jaar (73 euro)

4. 300 kWh/jaar (69 euro)

5. 280 kWh/jaar (64 euro)

6. 260 kWh/jaar (60 euro)

7. 245 kWh/jaar (56 euro)

8. 140 kWh/jaar (32 euro)

1. 610 kWh/jaar (140 euro per jaar)

2. 485 kWh/jaar (112 euro)

3. 315 kWh/jaar (73 euro)

4. 300 kWh/jaar (69 euro)

5. 280 kWh/jaar (64 euro)

6. 260 kWh/jaar (60 euro)

7. 245 kWh/jaar (56 euro)

8. 140 kWh/jaar (32 euro)

Meerdere deelnemers alleen de 

vriezer > 140 euro:

248 euro: KwH

200 euro: PowerPOI’ers

Speur de Energieslurper

Wat levert een dergelijke actie op?

1. Meer bewustzijn van het elektriciteitsverbruik op 

apparaatniveau

2. Een deel doet mee vanuit sociale overwegingen (“mijn buren 

doen ook mee”)

3. 99% v/d deelnemers wil participeren in vervolgacties

Wat kost een dergelijke actie?

Wanneer wat?

Buurtgerichte aanpak:

+ Effectief - arbeidsintensief

+ 44% - oude ouderen, gezinnen, problemen

 Als er in een buurt of wijk iets moet gebeuren (bv. aardgasvrij)

 Bij voorkeur met actieve partijen in de buurt (bv. 

buurtvereniging)

Via organisaties:

+ Effectief - Bereikt vooral werkenden

+ Efficiënt

+ Bereikt ook familie en buren

+ Sociaal kapitaal

Wanneer wat?

Hybride aanpak (buurt + “organisaties”):

Doelgroepen I
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Aandacht Interesse Actie 

Hoe komen we binnen bij 

deze doelgroep?  

Hoe kunnen we de interesse bij 

deze doelgroep opwekken om 

bezig te gaan met 

energiebesparing?  

Hoe zetten we bewoners aan 

tot het daadwerkelijk besparen 

van energie? 

Wat werkt:  

Warm binnenkomen via       

     contacten professionele  

     organisaties actief in de 

wijk 

 

Actie vooraankondigen 

d.m.v.     

    flyer voor eerste bezoek  

    brengen (indien niet via    

    netwerk)  

 

Actie zichtbaar maken 

    - Toevalsacties (zoals 

ijsjes   

      actie bij de Jumbo 

    - Krant  

    - Gebruik social media 

    - Deur aan deur in de 

middag 

    - Informeel gesprek 

aangaan 

 

Incentive: beloning 

uitdelen 

     - Gratis item (led-lamp) 

Wat werkt:  

Overtuigen van het belang 

door middel van professionele 

organisaties actief in de wijk 

(bijvoorbeeld mensen in 

schulden).  

 

Incentive: beloning uitdelen 

     - Gratis item (led-lamp) 

 

Laagdrempelig zijn 

     -Herhaling en inzicht geven 

     -1 op 1 contacten met   

       coach/student 

 

Eigen voordelen inzichtelijk     

maken door tips te geven. 

 

Aansluiten bij de doelgroep (en 

subgroepen) 

    - Makkelijk taalgebruik   

      (indien nodig) 

    - Meedenken 

    - Informatie geven 

    - Empathie tonen 

Wat werkt: 

Energiecoach  

    - Laagdrempelige uitleg 

    - Terugkoppeling geven  

    - Lange termijn inzet i.v.m.   

      vertrouwen  

 

Inspelen op eigen situatie om   

    bewustzijn en kennis te     

    vergroten   

Aansluiten bij bestaand gedrag 

 

Voorstel vervolg onderzoek: 

Opzetten ketenregie 

 

Energiecoach zorgt voor 

kennisdeling in de buurt, 

mensen bij elkaar.  

 

Effectmeting:  

-Bewoners zeggen 

gedragsverandering toe, 

maar onduidelijk of dit ook 

gebeurt.  
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Doelgroepen II
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1.

2.

Eigen woning
(o.a. zelfrelevant)

Eigen gemeenschap

/community

Proces-/ketenregie

3.

Organisatiediagram

Zelfrelevantie & Motivatie

Het speelveld: de samenleving

Initiatief Ontwerp Vergunning(en) Aanbesteding Contractering Realisatie Exploitatie

Q3	2017 Q4	2017 Q1	2018 Q4	2018 Q2	2019 Q2	2019 Q3	2019

Markt	/	Overheid
Kennisname,	

raadpleging

Inspraak,	bezwaar,	

zienswijze

Belanghebbenden	/	

Overheid	Inbreng,	

wensen	en	ideeën

Zeggenschap,																

co-creatie	en	

haalbaarheid

Consultatie	

Randvoorwaarden

Regie	en	toetsing Afstemming	

exploitatie

Turnkey	overdracht Eigenaarschap

Werving	deelnemersBetrekken achterbanHaalbaarheidonderzoek

D	R	A	A	G	V	L	A	K	&			MAATSCHAPPELIJKE	P	A	R	T	I	C	I	P	A	T	I	E

Geen	actieve	rol	voor	omwonenden

Participatie

ENERGIEDECENTRALE

CIRCULAIRE ENERGIE ECONOMIE

NIEUW SPEL = NIEUWE REGELS

In de initiatief- en ontwerpfase:
Discussie en opinievorming. Burgers met inbreng 
van 
wensen en ideeën.

In de aanbestedings- en contracteringsfase
Invloed en beslissing. Burgers in de rol van 
mede-opdrachtgeverschap. 

In de exploitatiefase
(mede) eigenaarschap:
• groen belegging, investeren met rendement: 
• lokale burgercoöperatie neemt het eigenaarschap en de exploitatie van 

het park of een deel van het park.
• postcoderoosregeling voor deelname door omwonenden met teruggaaf 

van energiebelasting.
Geen eigenaarschap:
• project- of profijtregeling voor niet deelnemende betrokkenen.

Initiatief Ontwerp Vergunning(en) Aanbesteding Contractering Realisatie Exploitatie
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D	R	A	A	G	V	L	A	K	&			MAATSCHAPPELIJKE	P	A	R	T	I	C	I	P	A	T	I	E

Geen	actieve	rol	voor	omwonenden

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zSBNticrDHUU.k3P6k41a2TBU&usp=sharing
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